
 
  

 
 

 

الكريمة والماس والمجوهرات في  " تفتتح ورشتها الخاصة باألحجار"تري جيم
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شهد مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة 

ع ة لشركة "تري جيم" داخل الالسلع والمشاريع، اليوم االفتتاح الرسمي لورشة التصنيع التابع المتخصص مجمَّ

 في المجوهرات واألحجار الكريمة التابع للمركز في أبراج بحيرات جميرا.

 

في األحجار الكريمة الملّونة ويتمّثل تركيز "تري جيم"، التي دّشنت عملياتها التشغيلية انطالقاً من دبي وتتخصص 

والماس والمجوهرات، في تأسيس مركز توريد وتوزيع عالمي والذي بدوره سيوفر للعمالء حزمة متكاملة من 

الخدمات بدايًة من توريد الماس الخام واألحجار الكريمة وصوالً إلى سلسلة القيمة الخاصة التي تتخللها عمليات 

 ت المصنوعة حسب طلب العميل.الفرز والتقطيع والصقل للمجوهرا

 

وجاء قرار شركة "تري جيم" لتأسيس عملياتها التشغيلية الدولية وورشتها في مركز دبي للسلع المتعددة بناًء 

على ما يتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي ومكانته الرائدة على الساحة الدولية كموقع عالمي في تجارة 

تتبنى مجموعة و ة بمركز دبي للسلع المتعددة سلسلة من المرافق المتطّورة السلع. وتضم المنطقة الحرة الخاص

متمّيزة من اآلليات التنظيمية وأفضل الممارسات الدولية، كما تقدم محفظة من المنتجات والخدمات التي تدعم 

 المؤسسات والشركات وتلبي احتياجاتها بشكل مباشر بما يعزز نمو التجارة العالمية.

 

"لم نجد مكاناً  آالن ديفيز، رئيس مجلس إدارة "تري جيم":وتعليقاً على تأسيس أعمال الشركة في دبي، قال 

أفضل من مركز دبي للسلع المتعددة لتأسيس عملياتنا التشغيلية الدولية لما يتمتع به من مكانة متمّيزة إلى 

ا من خالل بناء جسر تواصل قوي بين المنتجين جانب دوره الرئيسي في تعزيز حركة تجارة السلع الدولية السّيم

والمستهلكين عبر مجموعة واسعة من قطاعات السلع األساسية. وسنبذل قصارى جهودنا لالستفادة من شبكة 

المركز المحلية والدولية واالعتماد على محفظة خدماته ومنتجاته، كما نتطلع إلى المساهمة في ترسيخ مكانة دبي 

 مجوهرات كعاصمة األحجار الكريمة في العالم".على خارطة صناعة ال



 

تتمتع "تري جيم" بمكانة فريدة كشركة متكاملة في صناعة األحجار الكريمة والماس والمجوهرات، حيث تقدم 

 .خدماتها للعمالء المحليين والدوليين على حد سواء

 

، انطالقاً من ورشتها، من ‘جيمتري ’"ستتمكن  :قال ديفيد زابينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "تري جيم"و

دمج العديد من األنشطة المختلفة التي تشكل جزءاً  أساسياً ضمن عملية تحويل األحجار الكريمة الخام إلى 

إذ ستعتمد الشركة، عبر كافة عملياتها بدايًة من القطع والصقل وصوالً إلى مجوهرات فاخرة، تحت سقف واحد. 

 يتّولى عملية اإلنتاج برمتها بدءاً من استخراج المعادن الثمينة من المناجم إذابة الذهب، نموذج أعمال شامالً 

وانتهاًء بإنتاج مصوغات فاخرة تلبي مختلف تطلعات العمالء، سواًء كانت خاتماً أو قالدًة أو سواراً، وكل ذلك بين 

 أركان ورشتها".

 

كثر من  ة في صناعة الماس واألحجار الكريمة شركة متخصص 1000ويضم مركز دبي للسلع المتعددة حالياً أ

والمجوهرات، وهو ما يضع دبي ضمن قائمة أبرز أسواق تجارة السلع عالمياً. ويعمل المركز على تنظيم وتسهيل 

التجارة عبر مجموعة من السلع الرئيسية تشمل الذهب والماس والشاي والسلع الزراعية، ومن المقرر أن تتم 

ئمة السلع مع اإلطالق الرسمي لمركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في وقت إضافة القهوة قريباً إلى قا

 الحق من العام الجاري. 

 

على ‘ تري جيم’: "نهنئ أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي األول لمركز دبي للسلع المتعددةمن جانبه، قال 

يق طموحاتها المنشودة وبالتالي المساهمة في ترسيخ تأسيس عملياتها في المركز، ولن ندخر جهداً في دعمها لتحق

كز األحجار الكريمة في العالم. ويفخر مركز دبي للسلع المتعددة بتوفير بيئة  مكانة دبي باعتبارها إحدى أبرز مرا

تجارية مصممة بعناية فائقة لتسهيل واستقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة، تدعمها بنية تحتية متطورة، 

كب متطلبات الحاضر والمستقبل. ويمكن اليوم ألي ولوا ئح تنظيمية مشجعة، فضالً عن منتجات وخدمات توا

من ‘ تري جيم’شركة داخل منطقتنا الحرة ممارسة أنشطتها التجارية بكل ثقة وراحة، ونتطلع إلى أن تستفيد 

 ".دبي جميع هذه المزايا والمقومات لتحقق المزيد من النمو واالزدهار انطالقاً من

 

 

 حول مركز دبي للسلع المتعددة

األكثر ترابطاً في العالم، وهو مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة 

المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خالل تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص 

عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية األداء، يوفر مركز 

يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل واالزدهار. مركز دبي للسلع دبي للسلع المتعددة كل ما 



المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية اآلن 

  www.dmcc.ae وفي المستقبل البعيد.
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